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Introduktion

• DIGTE står for

”DIGitale sundhedsløsninger og TElemedicin”

Medlemmer af Styregruppen DIGTE 

Nikolaj Holm Bramsen , Region Midtjylland (formandskab) 

Lone Becker Kjærgaard, Holstebro Kommune (formandskab) 

Bri a Ravn, Center for Telemedicin, Region Midtjylland 

Henrik Brix, Favrskov Kommune 

Annette Secher, Aarhus Kommune 

Nikolai Hoffmann-Petersen, Hospitalsenhed Vest, Region Midtjylland 

Jónas Thor Björnsson, sekretariat, Fælles kommunalt social- og 

sundhedssekretariat 

Moana Hjarnø Nielsen, sekretariat, Region Midtjylland 



Opgaver for Styregruppen DIGTE

• Governance – sammenhæng og strategisk retning på 
tværs

• Samarbejde med klyngerne – fra lokale projekter til 
skalering og spredning

• Styregruppens portefølje – hvordan kan DIGTE bruges
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Implementering 
i henhold til godkendte
implementeringsplaner 
- it-teknisk og 
- organisatorisk

Leverancer
- Sundhedsfagligt
- Kompetenceudvikling 
- Økonomi
- Patient-/borgerinvolvering 

Kommunikation
- kommunikationsstrategi og
- kommunikationskultur 



Styregruppens portefølje

Digitale sundhedsløsninger eller telemedicinske løsninger aftalt i forbindelse med 

Økonomiaftalerne

• Telemedicinsk sårvurdering (i drift – ny løsning skal implementeres)

• Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL

• Telemedicin til borgere med hjertesygdom/hjertesvigt 

Projekter – nationale, fælles i Midtjylland eller lokale projekter i klyngerne

• Nationale projekter fra eksempelvis NSI

• Kompetenceudvikling til digital understøttelse

• App løsninger (Nære Behandlingstilbud)

• Samblik – fælles digital forløbsplan til KOL/diabetes/…

• Andre relevante projekter



Styregruppens portefølje

Fokus er på de kommende projekter med at implementere 

• Den nye løsning til telemedicinsk sårvurdering (TeleSår), 

• Ambuflex som optakt til TeleKOL (idet TeleKOL er forsinket) og 

• Telemedicin til borgere med hjertesygdom/hjertesvigt (nyt indsatsområde)



Da klyngerne både er dér hvor løsninger opstår og hvor 
andre skal ud og fungere i drift som del af sundhedsvæsnets 
tilbud til borgerne/patienterne er det helt centralt for 
styregruppen at der er fokus på et tæt samarbejde med 
klyngerne.

Styregruppen vil gerne drøfte med klyngestyregruppen, 
hvordan samarbejdet om digitale sundhedsløsninger og 
telemedicin bedst kan gøres gensidigt virkningsfuldt og 
inspirerende.

En konkret case

Samarbejdet med klyngerne – de lokale projekter

App’en ”de Nære Behandlingstilbud” er et eksempel på hvordan lokalt 
udviklede løsninger kan forankres i styregruppen DIGTE i forbindelse med den 
videre udviklingsproces, mens udbredelsespotentialet undersøges.


